
INFORME sobre COMPLIMENT 
PROJECTES DEL CONSELL DE 

L’ADVOCACIA CATALANA  2021-
PRIMER TRIMESTRE 2021



✓12 setmanes: 14 webinars.

✓Nova oferta formativa.

✓Reconeixement del Consell com centre habilitador de 
formació  en Dret concursal davant M. Justícia.

✓Projectes internacionals

✓ Finalització de  l’oferta formativa iniciada el 2020:
✓Curs de Mediació
✓Curs de Menors

COMISSIÓ DE FORMACIÓ



✓webinars Consell.  Gener’21

COMISSIÓ DE FORMACIÓ



✓webinars Consell. Febrer’21

COMISSIÓ DE FORMACIÓ



✓webinars Consell. Març’21

COMISSIÓ DE FORMACIÓ



✓Realització de nous cursos

formatius

COMISSIÓ DE FORMACIÓ



✓Programes internacionals: Netpralat

✓Programes internacionals: Erasmus
• Sumem  conveni amb   BAR ASSOCIATION OF WARSAW 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ



✓Presentats resultats de la 

Campanya #InMediació sol·licitant

derivació de la mediació als serveis

de Mediació dels ICA’S.

COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I  RESOLUCIÓ ALTERNATIVA 
DE CONFLICTES



✓Projecte de 
Mediació en 
Infància amb 
DGAIA.

Redacció del 

projecte i 

presentació

davant DGAIA  i

TSJC

COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I  RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE 
CONFLICTES



✓ Acord sobre la 
distribució entre 
els Col·legis de la 
subvenció anual 
dels SOM.

✓Redacció dels 
models i formularis 
de derivació a la 
mediació.

COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I  RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE 
CONFLICTES



✓Mòduls 2021

• Increment de l’1,5% lineal dels mòduls.

• Equiparació de l’art, 544 bis i de l’art. 544 ter.

• Mòdul de gestions prèvies per la interposició de la reclamació 
prèvia a la via laboral, en els supòsits en que no s’interposi 
reclamació davant del CEMAC o procediment judicial.

• Assistència del lletrat o lletrada a la sessió informativa de 
mediació, prevista a l’art. 233-6 del Codi civil de Catalunya, 
introduïda per la Llei 9/20, de 31 de juliol de 2020, en el cas de 
que no es tramiti procediment judicial.

COMISSIÓ DE TORN D’OFICI



✓Avançar en l’expedient 
digital.

Reunions entre els ICA’S i 
Departament de Justícia per 
posar en comú qüestions 
pràctiques de la connexió 
telemàtica  dels expedients de 
justícia gratuïta.

COMISSIÓ DE TORN D’OFICI



✓Treball conjunt amb la Comissió de Torn d’Ofici: 
Redacció  protocol per l’assistència lletrada immediata 
a les víctimes de violència masclista. 

COMISSIÓ DE VIGE I IGUALTAT



✓Campanya 8 de març 2021.

COMISSIÓ DE VIGE I IGUALTAT



•Acord per  col·laborar amb el Síndic de Greuges en 
elaboració  del Pla de Drets Humans de Catalunya

COMISSIÓ DE DRETS HUMANS



“Fent Accesible la Justícia” 

✓Projecte redactat

✓Presentat al TSJC

✓Contacte amb entitats

✓Primera formació celebrada

COMISSIÓ DE DRETS HUMANS



• Planificació de formació per l’advocacia.

COMISSIÓ DE TECNOLOGIES



✓Reivindicar comunicats 
TSJC en les llengües 
oficials de Catalunya.

✓Promoció guia bones 
pràctiques escrits, 
informes i actuacions 
judicials.

COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA



✓Noticat: Àmbit social:

Vetllant per la correcció 
de la  informació sobre la 
notificació 

COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA



✓Campanya en 
projecte Coloms: 
control de la 
població amb 
mètode 
d’esterilització.

COMISSIÓ DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS



✓ Publicació puntual del Butlletí
✓ Inici dels cursos gratuïts dels nivells B, C i

català jurídic.

COMISSIÓ DE LLENGUA CATALANA

✓ Col·laborant amb el 
Dia de la Dona, 
publicació d’ article 
pel correcte ús dels 
femenins en el 
llenguatge jurídic.



Campanya en favor de l’ús del 
català a la Justícia: 

✓Cartells a tots els ICA’S i pels 
advocats i advocades inscrits 
al programa català TOAD.

✓ Voluntariat per la Llengua

✓Pla pilot català – TOAD 
(amb la comissió TOAD)

COMISSIÓ DE LLENGUA CATALANA



✓Difusió d’obres a preus 
competitius pels col·legiats i 
col·legiades.

COMISSIÓ DE BIBLIOTEQUES



✓Fomentar utilització 
dels fulls d’encàrrec.

COMISSIÓ DE 
TAXACIÓ DE COSTES



✓Fomentar  col·laboració entre ICA’S en àmbit 
de l’ execució de les resolucions col·legials.

✓Posar en comú resolucions de procediments 
civils en reclamació de sancions col·legials.

✓Tramitació en temps dels expedients en el si 
del CICAC

COMISSIÓ DE 
DEONTOLOGIA



✓Donar impuls a la 
representació  territorial, a 
través dels ICA’S al si de la 
Comissió de Normativa 
CICAC-ICAB.

1 de març: Primera reunió 
de la comissió   amb 
representants de tots els 
Col·legis de l’Advocacia de 
Catalunya

COMISSIÓ DE 
NORMATIVA



I també.....

✓Programa científic del V Congrés de l’Advocacia 
Catalana aprovat.

✓Efectuat informe  del grup de treball sobre les 
esmenes presentades al text aprovat inicialment 
dels Estatuts CICAC.

✓Aprovat el Codi Ètic del Consell de l’Advocacia 
Catalana. 

✓Participant de la vida pública amb representants 
en múltiples institucions.

✓Actuant amb la col·laboració i participació dels 
col·legis en les comissions del Consell.

✓Increment de la visibilitat del Consell en xarxes 
socials.




